
 
 

FRIdom.si 
 





 
 

Banda FRIdom je spontano oblikovana skupina 
amaterskih navdušencev nad glasbo in igrivostjo iz FRI. 
Sprva smo preigravali predvsem pesmi Beatlov, kasneje 
pa so začela nastajati igriva, pa tudi sporočilna 
"avtorska" besedila in tudi melodije. Uspešnice "FRI-
žabice", "While True", "Narobe akademski svet", "Naš 

maček", "Večna pot 1-1-3", "Asistent na FRI", »øxFFF« 

itd. iz prvega albuma in »Zunaj FRI takih ni«, »Doktorski 
študent«, »Moja generacija na Večni poti«, 
»Osvoboditev« itd. iz drugega Albuma so osvojile vrhove 
vseh lestvic popularnosti na FRI. Pred vami je tretji 

album (Ne)sreča. Hvaležni smo za prostore, v katerih 
lahko vadimo, prav tako hvala vsem na FRI za podporo 
in za navdušenje nad živahnimi ritmi in hudomušnimi 
besedili.  
 
FRIdom smo: 

Matevž Pesek (klaviature), 

Igor Kononenko (ritem-kitara, vokal), 

Branko Šter (solo-kitara, vokal), 

Nejc Ilc (bobni). 



 

 

Habilitacija 

Za naziv so rekli naj zaprosim, 
če naj študentom znanje trosim. 

Sem svoje delo komentiral, 
petnajst izvodov sem skopiral. 

Na KKZ je šla vloga 
in prišlo je do odloga: 

vlogi manjka ena stran – 
točkovalnik naj dodam! 

 
Pravilnike sem preštudiral, 

doseženo dokumentiral, 
vse obrazce sem izpolnil, 
tabelo s ciframi napolnil. 

Na senat je šla vloga 
in prišlo je do odloga: 

vlogi manjka ena stran – 
projekte naj dodam! 



 
Še enkrat sem se lotil dela, 

tokrat vloga res bo cela, 
vse projekte sem poiskal, 

v petnajst kopijah jih stiskal. 
Ocenjevalcem je šla vloga 

in prišlo je do odloga: 
vlogi manjka ena stran – 

dokazilo naj dodam! 
 

Poiskal sem še dokazila, 
kot zahteva birokracija, 

vse še trikrat sem pregledal, 
da ne bi česa spet spregledal. 

Na HKUL je šla vloga 
in prišlo je do odloga: 

vlogi manjka ena stran – 
naj študentsko mnenje dam! 

 
Je res vredno, se sprašujem, 
naj novo službo načrtujem? 

Študentom kupim gajbo piva, 
izpolnjena bo direktiva. 

Na senat je šla vloga 
ni prišlo več do odloga: 

vlogi ne manjka nobena stran – 
 

vprašanje pa je: 
 

al bom izglasovan? 
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Zakonski stan 

 

Goedlov teorem ti pove, da logika omejena je, 
ženska intuicija pa ni, z razumom ne približaš se ji! 

Ko žena ti problem pove, razum ustavi – ne prenagli se, 
samo pozorno poslušaj jo ti, četudi rešitev trivialna se zdi. 

 
A prepir v zakonskem stanu se začne, 

ko žena reče: »Spet z mano ne pogovarjaš se!« 
Lažje doktorirat je kot žensko razumet. 

Prekompleksen a lepši z žensko je ta svet! 
 

Smejko se je kr zaletel, Čupa pa šele začel, 
Al Capone je oba prehitel, brez prstana je otroka spočel. 

Profesorja sta izkušena, vzgojila hčer in sina sta. 
Prstana sta opustila, ženo vedno sta ljubila. 

 
Izkušnja se zelo pozna, prepir hitreje se konča, 

zadnja beseda je moževa, ko reče, da žena prav ima. 
Žena vedno podpira moža, pri vseh težavah tega sveta, 

ki pa jih niti ne bi imel, če je za ženo ne bi vzel. 
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Otroci 

 
Življenje se na glavo postavi, 

ko prvi otrok se rodi – 
devetintrideset šampanjcev 

smo spili na F.R.I. 
»Drugi otrok je že rutina«, 

si misliš, »saj je enak«… 
kmalu pa ugotoviš, 

da čist' drugačen je vsak. 
 

Hvaležnost   -- objem otroka ti odpre srce. 
Ljubezen  --    ob otrocih veš, kaj je najpomembnejše. 

 
Razmišljam, da jih bom vzgajal, 

a učenec postanem sam; 
vse, kar jim lahko ponudim, 

je, da rad jih imam. 
Pričakovanja opustiti, 
podpirati njihovo pot, 

obvezno pa postavi meje, 
da varno počuti se otrok. 

 
Včasih otrok ga kaj polomi, 

neželeno se zgodi, 
ob pogledu na otroka 

jeza izpuhti. 
Pozornost nuditi otroku 

popolnoma osreči te, 
kar naenkrat pa opaziš, 

da že odrasel je ... 
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Kako sabotirati FRI 

 

Da bolj mal bomo nar'dili, 

bomo veliko govorili, 

anekdote vse razkrili, 

manj pomembne ponovili, 

diskutabilnost obnovili, 

na pasti spet posvarili, 

in odločitve ohromili 

 

F.R.I.  bomo sabotirali, F.R.I., sabotaža se zgodi 

 

Procese vse zapletajmo, 

dogovore pozabljajmo, 

pravilnike napihnimo, 

bližnjic ne dovolimo, 

vse po vrst' nadzirajmo, 

da vsak detajl pregledamo, 

v vse in vsazga dvomimo ... 

 

Še predavatelje v senat, 

da mnogo dolgih bo debat, 

kdo je opravil doktorat, 

in komu ne naziva dat... 

Študentu nič ni treba znat, 

ko ga naučimo goljufat, 

lahko postane diploma(n)t ... 
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Študentsko mnenje 

 

Opis dogajanja dvoumen je, 
pregled izvajanja površen je, 

način poudarjanja preglasen je, 
zapis podajanja prehiter je! 

Dolgovezno, suhoparno, 
ponavljanje neresno je! 

 
Čudna je ta štimunga, 

ujela sta se asistenta dva, 
a prehitevata profesorja, 

nihče zares ne ve, kaj hočeta! 
Sistem v ozadju je loterija 

neusklajenega! 
 

Besedilo preobsežno je, 
želimo imeti prosojnice, 
jasne najave tematike, 

tudi preveč je matematike! 
K'r predpostavljajo, da že znamo, 

kolk ena plus ena je! 
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FRI v plamenih 
 

Ravno je zavrela kava, 
ko zasliši se sirene zven. 

Kva neki se dogaja? 
Hišnik prav', da mor'mo vsi hiter ven. 

Na hodniku dim je dišal, 
baje so kemiki se igral'. 
Vik in krik se je slišal, 

saj zanet't so uspel' požar! 
 

FRI v plamenih, folk se pa reži. 
FRI v plamenih ... 

 
Aparati za gašenje 
čisto prazni so bili. 

Hišnik se je drl, 
če ‘mamo kje kej peska na FRI. 

Pojavu se je tip v črnem, 
ki na Hammond orgl'ce je igral. 

Imel je čupo in očala, 
je vprašal: »Me je kdo iskal?« 

 
Gasilci so rešili, 

kar reš't' se je dal'. 
Na nosilih so prinesl' 

kavo in piškote – za vsakega mal'. 
Mojca se je pa razjez'la, 
rekla: »Dost je heca blo! 

Požarna vaja je pr' koncu, 
dons še k'r neki dela bo!« 

 
 

6 



 
 
 
 
 

 



Ta mavrična FRI 

 

Tržaška stavba  premajhna je, 
gužval smo se z FE. 

Hotel smo met novo FRI, 
2014 se to zgodi. 

Alkatraz je poln lepot, 
travniki, kolesarska pot. 
Glinščica mim' žubori, 

prav lepa je ta naša FRI! 
 

Mi smo vsi na ta rdeči FRI, 
ta oranžni FRI, 

na ta rumeni FRI. 
Mi smo vsi na ta zeleni FRI, 

ta modri FRI, 
na ta vijol'časti FRI. 

 
Do vratu v blatu pojem piškot, 

zmagovalec robolige je moj robot. 
Se včasih znajde avto v potoku. 

Ko je poplava, smo na otoku. 
K'j zanimiv'ga se vsak dan zgodi. 

Z bando FRIdom zapojmo vsi! 
 

Dekan kriči, folk se reži, 
študenti pridni naj bi bli... 
V predavaln'ci nobenga ni, 

na bande FRIdom koncert so šli! 
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Gugl 

 

Rad bi spekel zrezek, 
sem meso iz skrinje dal. 
Kolk' časa naj se peče, 

da se ne bo zažgal? 
 

Mal' bom poguglal, 
gotov' je že kdo 

našel rešitev 
za težavo to. 

 
Sem mlad' raziskoval’c, 

mentor dal mi je problem. 
Rad bi ga rešil, 

preden smučat grem. 
 

Všeč mi je sošolka, 
kaj naj naredim? 
Rad bi kaj storil, 

a ne vem, kaj se stori. 
 

Nekdo me je vprašal, 
kaj je prava pot. 

Kar mal' sem se zamislil, 
nisem vedel sprot’. 
Mal' boš poguglal, 

gotov' je že kdo 
enkrat naletel 
na težavo to. 
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(Ne)sreča 

 

Star avto več ne fura, 
mehanik hoče jurja. 

Denar, ki sem ga dvignil, 
je z žeparjem izginil ... 

Veliko smolo imam, 
Izgubil sem denar. 

Nesreča spremlja me, 
star avto je kriv za vse! 

 



Sem vzel drobiža vrečko, 
da kupil sem si srečko. 

Le kdo mi bo verjel, 
da sem milijon zadel ... 

Veliko srečo imam, 
da sem dobil denar. 
Sreča spremlja me, 

star avto je zrihtal vse! 
 

Denarja mi ne manjka, 
sem kupil si Mustanga. 
Ko zletel sem z ovinka, 

poklical so rešilca. 
Se smola me drži, 
gips sega do oči. 

Nesreča spremlja me, 
star avto je kriv za vse! 

 
Nežna negovalka, 

zaljubljena oba sva, 
srečno poročena, 

otroka sta že vel'ka. 
Se sreča me drži, 

ker z mano zdaj si ti! 
Sreča spremlja me, 

star avto je zrihtal vse! 
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Lepa Vida 

Črn zamor’c z limuzino pride. 
»Al pojdeš z mano?« praša Lepe Vide. 

 
Sem odšla za zamorcem – slavo našla bom, 

zapustila za vedno sem F.R.I. dom. 
 

Nostalgično se spominjam domačih srečnih dni, 
visoka družba in slava zameglile so mi oči. 

 
Navidezni občudovalci že vsi so odšli, 

slava in cvetje ovenelo hitro si. 
 

Na planine visoke pohajala bom, 
da bom slišala od daleč F.R.I. dom. 

 
Vida vsak dan je pri oknu stala, 

se po FRI-domu je jokala. 
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D'jte mi mir! 

(Ma) d’jte mi že enkrat mir vsi skupaj, 
tko ne morem delat tukaj! 

Želim  si samote, 
da delal bom, kot bom hotel. 

Umirjen in zadovoljen 
spet pel in plesal bom. 
spet pel in plesal bom. 

 
Poln kufer papirologije, 

pogruntavščina birokracije, 
pravilnikov mil'jon in dopolnitve, 
kako prdet, statut vse predpiše! 

 
Politiziranje je vseprisotno, 

pošteno delo je vse bolj samotno, 
pomagat drugim je že k’r sramotno, 
usluge vračat moraš sto-odstotno! 

 
Na bruhanje mi gre ta družba, 

preračunljivost je okužba, 
ta zahrbtnost je odurna, 

moreča je postala služba! 
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Gradovi v oblakih 

Gradovi v oblakih nas vabijo, 
da svoje skrite misli jim zaupamo. 

V neskončnih prostranstvih jih hranijo, 
pred gromom in strelo v oblakih varni so. 

 
Iz oblakov pa stvari odtekajo. 
Kot dež na polja tistih padajo, 

ki v zameno za zlatnike radi slišijo 
najbolj skrite misli, ki ljudje jih pred sabo skrivajo. 
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Počitniška (Osamljena FRI) 

Na F.R.I. nikogar ni 
le varnostnik smrči. 

 
Šubida šubida ... šubidua 
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banda FRIdom: (Ne)sreča 

 

Besedila:  

6, 8, 12: Brane 

Ostalo: Igor 

Melodije:  

1: latvijska ljudska (priredba FRIdom) 

2, 3, 8, 9, 12: Brane 

4: Gert Krawinkel, Brane (priredba FRIdom) 

5: Lou Donaldson (priredba FRIdom) 

6: Deep Purple (priredba FRIdom) 

7: John Lennon, Paul McCartney (priredba FRIdom) 

10: slovenska ljudska (priredba FRIdom) 

11: Chuck Berry (priredba FRIdom) 

13: Solomon Linda (priredba FRIdom) 

Snemano: Studio FRI 

Miksanje: Brane 

Oblikovanje naslovnice: Nejc 

Tisk: po naročilu 

Cena: brezplačno 
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